
كل لهو يلهو به السنسان وقال : كل لهو يلهو به السنسططان فهططو باطططل إل
اا وقططد يكططون ما استثنى يعني باطل ليس فيه خير ثططم قططد يكططون محرمطط
اا للوقت بدون تحريم لكن كل اللهو يصد عن سبيل اللططه و ينسططي ضياع
اا بيططوم الحسططاب أكططثرهم يوم الحساب و لططذلك تجططد أقططل النططاس إيماسنطط

اا ليططوم الحسططاب   الممارسة للملهي ، ل يمكن أن يقع في قلبططه تططذكر
 . إن وفق لسماع موعظة أو ما أشبه ذلك وإل فإسنه غافل لهيسناذرا

ومن فوائد الية الكريمة : أو يتفرع على هذا أن يعرف السنسان عططداوة
أعططداء اللططه الططذين أغرقوسنططا بططالملهي وأسنواعهططا حططتى صططرفوا الشططباب
السلمي عما ينبغي أن يؤهل سنفسططه لططه ، فططأغرقوه بططالملهي بططأسنواعه
حتى صار السنسان كأسنما خلق لهذا اللهو وصار رأس ماله و عقططب مططاله
ن لطم يفطز فضطاع ن فطاز لطه و م ه و م كله هو هذا اللهطو ل يتكلطم إل ب
الشباب بسبب هذا اللهو الذي اسنغمسوا فيه و سنسوا يوم الحساب إل ما

شاء الله .
ومن فوائد هذه الية : إثبططات السططباب ، مططن أيططن تؤخططذ ؟ مطن قططوله :

 لن البططاء هنططا للسططببية و يتفططرع علططى(( بما نسوا يوم الحساب ))
اا إل هذا الفائدة إثبات حكمة الله عططز و جططل و أسنططه تعططالى ل يفعططل شططيئ

" إن كون الله عععز ولسبب يقتضيه حتى إن بعض أهل العلم قال : 
جل خلق السماوات في سععتة أيععام دون أن يخلقهععا بلحظععة
من أجععل ترتععب هععذا الخلععق بعضععه علععى بعععض حععتى تكععون

اا حططتى يتطم. و هطذاالسباب فاعلة فعلها " اا فشيئ  فتنتج الشيء شيئ
ليس ببعيد ما دمنا سنؤمن بططأن اللططه تعططالى حكيططم و أن كططل شططيء فططإسنه
اا يكون بسبب فل يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات و الرض ممتططد
إلى ستة أيام هو من أجل هذا ، من أجل أن يترتب الخلق بعضططه علططى
اا للحكمططة و إل فنحططن بعض و ينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقطط
سنعلم علم اليقين لو شاء الله لقال : كن فيكون في لحظة لكن الله عز

و جل حكيم .
((و من فوائد الية الكريمة : إثبات الحساب في الخرة لقوله تعالى : 

 و كيف هذا الحساب ؟ الحساب يختلططف.بما نسوا يوم الحساب ))
حساب مؤمن أن يخلو اللططه بططه مططن غيططر أن يطلططع عليططه أحططد فيقططرره
بذسنوبه يقول : فعلت كذا و فعلت كذا حتى إذا رأى أسنه هلك قال الله له

( إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرهععا لععك اليععوم): 
هههذا حساب المؤمن و هذا حساب يسططير بب بتععا كك بي  كتعع هأو نن  بمعع ممععا  بأ بف  )) 



ررا )) كسي بي ربا  بسا كح هب  بس بحا هي بف  نو بس بف كه *  كن كمي بي  و ما أيسر أن يخلو بككب
الله عز و جل وحدك ليس عندكم أحد و يكلمك ليس بينكما ترجمططان و

( إني سترتها عليك في الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم )يقول: 
الحمد لله سنعمة . فأما الكافر فليططس كططذلك. الكططافر ينططادى عليططه علططى

كهرؤس الخلئق   ملعع هة ال بنعع نع بل بأال  نم  كهعع بب بر بلععى  بع هبوا  بذ بك بن  كذي مل كء ا هؤال به  ))
بن )) كمي كل مظا بلى ال بأال يجططزون و يفضططحون بع نم  كهعع بب بر بلععى  بع هبوا  بذ بك  ))

بن )) كمي كل مظععا بلى ال بع كه  مل هة ال بن نع  فهططم يحصططون بأعمططالهم و يفضططحونبل
بها .

بمععاثم قال الله تعالى :  هه بن ني بب بما  بو  بض  نر ل
ب بو ا بء  بما مس بنا ال نق بل بخ بما  (( و 

رل )) كط اا ببا (( ظن الذين أي خلق ما ذكر ل لشيء (( ذلك )) أي عبث
دد (( فويل )) مططن أهططل مكططة كفروا )) (( للععذين كفععروا مععن وا
 النار )).

بمايقول الله عز و جل   هه بن ني بب بما  بو  بض  نر ل
ب بو ا بء  بما مس بنا ال نق بل بخ بما  بو   ))

رل )) كط  أي أوجدسنا فالخلق بمعنى اليجاد لكنه إيجاد عن(( خلقنا )) ببا
تقدير لن اليجاد قد ل يكون عن تقدير و ل عن ترتيب و لكن الخلططق ل

بوبد أن يكون عن تقدير و ترتيب . يقططول :  بء  بما مسعع بنععا ال نق بل بخ بما  بو   ))
بض )) نر ل

ب  السماء المراد بها الجنس فيشمل جميع السماوات و كذلكا
 معطوف على السماء أي ما خلقنا(( و ما بينهما ))الرض و قوله : 

مططا بينهمططا و الططذي بيططن السططماء و الرض مططن المخلوقططات مخلوقططات
عظيمة بعضها معلوم لنا و بعضها مجهول لنا لم سنعلمه حططتى الن لكننططا
يغلب على الظن أسنها مخلوقات عظيمة لن اللطه تعطالى جعلهطا قسطيمة
اا لططه أو لخلق السماء و الرض. و قسيم الشططيء ل بططد أن يكططون مقاربطط

اا له . وقوله :  رل ))مساوي  هططذا محططط النفططي و لهططذا سنقططول : ل(( باط
بمععايجوز الوقططوف علططى قططوله :  بو نرض  ل

ب بوا بء  بما مسعع بنععا ال نق بل بخ بما  بو  ))
بما )) هه بن ني البب  لسنك لو وقفت لدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنططى بططاط

رل ))ل بد أن تصل فتقول :   لن ذلك هو محط النفططي يعنططي مططا(( باط
ال أي لجططل الباطططل و هططذا كقططوله :  بنععاخلقناهمططا بططاط نق بل بخ بمععا  بو   ))

بن )) كبي كع بما ال هه بن ني بب بما  بو  بض  نر ل
ب بو ا بء  بما مس ] فالباطل هنططا16[السنبياء:ال

ال لططو بمعنى اللهو الذي ل فائدة فيه فالله ما خلق السماء و الرض بططاط
ال لكططان ذلططك فططي غايططة السططفه أن تخلططق هططذه المخلوقططات خلقها بططاط

العظيمة بما فيها وهي ل لشيء بل لعب و لهو.
رل ))   را " قال المؤلف : (( باط  ذلططك أي اعتقططاد أن خلططق" أي عبث



ال ظن الذين كفروا يعني هذا ظن الكافرين الططذين السماء و الرض باط
يظنون أن خلق السماوات و الرض لمجرد اللهططو و اللعططب و ل يططترتب

بنععاعلى ذلك شيء. و من هذا قططولهم :  هت بيا بح مال  كإ بي  كهعع بمععا  هلوا  بقا بو   ))
هر )) نه مد مال ال كإ بنا  هك كل نه هي بما  بو  بيا  نح بن بو  هت  همو بن بيا  نن دد اا مططاال  و من ذلك أيضطط

يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماوات و الرض وجود هذه
الخليقة ثم فناؤها إلى غيطر رجعططة فنقطول : مطن ظططن ذلطك أي أن اللططه

اا فهططو كططافر و لهططذا قططال :  اا و لعبطط بنخلقهططا عبثطط كذي ملعع دن ا بظعع بك  كلعع بذ  ))
هروا )) بف ال. وبك  هم الذين يظنون أن خلق السماوات و الرض كان بططاط

 فيططه سنظططر لسنططه قصططر للططدليل علططى" من أهل مكة "قول المؤلف : 
بعض أفراده و الصواب أسنه عام لهططل مكططة و غيرهططم فالططذين كفططروا ل
يظنون بالله إل ظن السوء فيظنون أن أفعاله عبططث و باطلططة و ليسططت

بن قال الله تعالى : (( ظن الذين كفروا )).لحكمة  كذي ملعع كل لل  ني بو بف  ))
كر )) منا بن ال كم هروا  بف  في أي مكان" واد " (( ويل )) قال المؤلف : بك

(( ويعل ))؟ في جهنم ولكنها ليس بصحيح بالنسبة ..... هذه بل كلمة 
كلمة وعيد بأمر شديد لسنه قال : ويل لهم من النار فهو يتوعد بهططا كمططا
تقول : ويل لك من فلن هل معناه ويل لططك مططن فلن يعنططي وادي فططي

 أي(( فويععل ))فلن ؟ ل بل هي كلمة وعيد على أمر شديد فقططوله : 
وعيد شديد للذين كفروا من النار يعني ما أعظم ويلهم من سنار جهنططم و

(( مععن خبر ويططل و قططوله : (( للذين كفروا ))العياذ بالله. و قوله : 
 بيان لويل يعني هذا الشيء العظيم لكططون للططذين كفططروا مططنالنار ))

النار .
كتثم قال تعالى :   بحا كل مصععا هلععوا ال كم بع بو  هنععوا  بم بن آ كذي ملعع هل ا بع نج بن نم  بأ  ))

كر )) مجععا هف نل بكا بن  كقي مت هم نل هل ا بع نج بن نم  بأ كض  نر ل
ب كفي ا بن  كدي كس نف هم نل  أم هنططابكا

متصلة أم منقطعة ؟ منقطعة لسنه لم يذكر له معادل ، أو لم يذكر فيهططا
اا بمعنى بل و الهمزة يعني بططل أسنجعططل  (( الذين آمنععوامعادل فهي إذ

ه النفطي و السنكطاروعملوا الصالحات ))  هطذا السطتفهام المقصطود ب
اا أن سنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسططدين يعني ل يمكن أبد

اا   هنا بمعنى بل و همزة الستفهام و المراد بططه(( أم ))في الرض ، إذ
همزة الستفهام النفي و السنكطار و الضططراب هنطا اسنتقططالي أو إبطططالي ؟

 أي سنسير فهي تنصب مفعولين : (( أم نجعل ))اسنتقالي سنعم ، 
 .(( الذين آمنوا ))الول : 

 .(( كالمفسدين في الرض ))و الثاسني : 



يعني ل يمكن أن سنجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في
 يعني صدقوا بمططا يجططب التصططديق(( الذين آمنوا ))الرض. و قوله : 

اا للقبططول و اا مسططتلزم بططه علططى وجططه القبططول و الذعططان يعنططي تصططديق
 أي عملططوا العمططال(( و عملععوا الصععالحات ))الذعططان. و قططوله : 

الصالحات ، و العمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان : 
أولهما : الخل ص لله عز وجل .

و الثاسني : المتابعة لشريعة الله .
اا للشريعة فططي ظططاهره لكنططه يرائططي فيططه فعملططه ال موافق فمن عمل عم

ليس بصالح ، ما الذي اختل فيها يا بندر ؟ 
 : .....الطالب
اا فيططه للططه يريططد بططه وجططهالشيخ ال مخلص  : الخل ص لله و الذي عمل عم

الله لكنه على غير الشريعة هل هو صحيح أو ل ؟
 : غير صحيح .الطالب
 : ليش ؟ الشيخ

 : ....الطالب
اا ل بططد مططن أن يكططونالشيخ  : عططدم الموافقططة لشططريعة اللططه . طيططب إذ

اا لشريعة الله. اا لله موافق مخلص
 إذا(( كالمفسعدين )) (( كالمفسدين فعي الرض ))و قوله :  

قال الله : الذين آمنوا و عملططوا الصططالحات كالمفسططدين فالمفسططد هططو
مقابل الذين آمنوا و عملوا الصالحات. فيكون المططراد بالمفسططدين فططي
الرض الكفططار الططذين يعملططون السططيئات. فكططل كططافر فهططو مفسططد فططي
د ص فهططو مفسططد فططي الرض في مقابل إيش ؟ الذين آمنططوا ، و كططل عططا
الرض في مقابل وعملوا الصالحات. فالشيء يعرف بمقابله. فإذا كان
اللططه قططال : الططذين آمنططوا و عملططوا الصططالحات كالمفسططدين علمنططا أن
المفسد هو من قابل الذين آمنططوا و عملططوا الصططالحات يعنططي مططن كططان
ضدهم. فالكفار مفسدون في الرض و أهططل المعاصططي مفسططدون فططي

كفععيالرض و لهذا فسر أهططل العلططم قططوله تعططالى :  هدوا  كس نف هت بو ال   ))
بها )) كح نصل كإ بد  نع بب كض  نر ل

ب ] فسروا ذلك بالمعاصي قالوا :56[العراف:ا
ل تفسدوا في الرض بالمعاصي. و هذا التفسير صحيح يشهد لططه قططوله

كديتعالى :  نيعع بأ نت  بب بسعع بك بمععا  كب كر  نحعع بب نل بو ا بر  ببعع نل كفععي ا هد  بسا بف نل بر ا به بظ  ))
بن )) هعععو كج نر بي نم  ههعع مل بع بل هلوا  كم بع كذي  مل بض ا نع بب نم  هه بق كذي هي كل كس  منا [الططروم:ال

] طيب ، هدم البيوت هل هو فسططاد فططي الرض ؟ ليططس بالفسططاد ل41



اا فهططو فسططاد فططي اا و عططدواسن تنفططي و ل تثبتططه ، إن هططدمها السنسططان ظلمطط
الرض لسنه معصية ل يجوز السنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهططدمه و

اا فططي الرض. طيططب يقططول :  نمإن هدمها لصلحها فهذا ليس فساد بأ  ))
كر )) مجا هف نل بكا بن  كقي مت هم نل هل ا بع نج اا بمعنى بل و همزة السططتفهامبن  هذه أيض

 أي سنسططير(( أم نجعععل المتقيععن ))الططذي يططراد بططه السنكططار والنفططي 
المتقين كالفجار يعني ل يمكن أن سنجعل المتقي كالفاجر ، سنعم المتقططي
من ؟ من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره و اجتناب سنواهيه. هذا
المتقي و هذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي أسنططه إيططش ؟ مططن اتخططذ ،

هداية الله .....ذلك اتخذ إيش ؟ 
 : .....الطالب
 : الظاهر أسنك ما أخذت بالك أسنك سرحت شوي يعني طلع الفكرالشيخ

صح ،  
المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامططره واجتنططاب سنططواهيه 

 من الفجططار ؟ خلف المتقيططن يعنططي(( الفجار ))هذا المتقي ، طيب. 
الذين فجروا و خرجططوا عططن طاعططة اللططه إلططى معصططية اللططه ، هنططا قابططل
المتقططي بالفطاجر و فطي سطورة المطففيطن قابطل الفططاجر بطالبر فقططال :

نن )) بجي كس كفي  بل كر  مجا هف بب ال بتا كك من  كإ مل  بك ((] ثم قال : 7[المطففين:(( 
بن )) بيي بل كع كفي  بل كر  برا نب ل

ب بب ا بتا كك من  كإ مل  ].  و منططه سنأخططذ18[المطففين:بك
أن التقوى و البر إذا افترقا اجتمعططا و إذا اجتمعططا افترقططا يعنططي أن الططبر
كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى. و التقططوى إن ذكططرت فهططي
اا فقيططل : الططبر و التقططوى صططار الططبر فعططل شاملة للبر. و إن جمعتا جميع

بلععىالطاعة و التقوى اجتناب المعصية فقوله تعالى :  بع هنوا  بو بعععا بت بو   ))
بو ى )) نقعع مت بو ال بر  كبعع نل ] يعنططي علططى فعططل الطاعططات و تططرك2[المائططدة:ا

المعاصي ، سنعم .
 : ......الطالب
 : سنعم سنقول : هططذا ورع فططي غيططر محلططه ، أو لعلهططم يجططدون فططيالشيخ

( قاضيان فععي النععارالقوم مططن هططو خيططر منهططم و الرسططول قططال : 
 لماذا ل تأخذ القرار و تكون من القسم الثططالثوقاضي في الجنة )

فالورع الذي ورد عططن بعططض السططلف هططذا فططي غيططر محلططه إل إذا كططاسنوا
يجدون في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله .

بك : اعوذ بالله مططن الشططيطان الرجيططم الطالب نيعع بل كإ هه  بنععا نل بز بأن لب  بتا كك  ))
كب )). ببا نل بل هلوا ا نو هأ بر  مك بذ بت بي كل بو  كه  كت بيا هروا آ مب مد بي كل لك  بر ببا هم



 : أعد ، أعد ؟ الشيخ
بر : الطالب مك بذ بتعع بي كل بو كه  كت بيا هروا آ مب مد بي كل لك و  بر ببا هم بك  ني بل كإ هه  بنا نل بز بأن لب  بتا كك  ))

كب )) ببا نل بل هلوا ا نو  .هأ
 : ليش تسكن الراء ؟ الراء ساكنة ؟ الشيخ

بر )) : الطالب  .(( ليتذك
 : سنعم .الشيخ

نذ : الطالب كإ لب *  موا بأ هه  منعع كإ هد  نبعع بع نل بم ا نععع كن بن  بما ني بل هسعع بد  هو بدا كل بنا  نب به بو بو   ))
هت نبعع بب نح بأ بنععي  كإ بل  بقععا بف هد *  بيععا كج نل هت ا بنا كف مصععا بي ال كش بع نل كبا كه  ني بل بع بض  كر هع

كب )) بجا كح نل كبا نت  بر بوا بت متى  بح ببي  بر كر  نك كذ نن  بع كر  ني بخ نل مب ا  .هح
 : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى فططي آخططر مططاالشيخ

رةشرحناه و أخذسنا فوائده على قوله :  بفعع كلي بخ بك  بنععا نل بع بج منععا  كإ هد  هو بدا بيا   ))
بك مل كض هي بف بو ى  به نل كع ا كب مت بت بو ال  بق  بح نل كبا كس  منا بن ال ني بب نم  هك نح بفا كض  نر ل

ب كفي ا
لب بذا بععع نم  ههعع بل كه  ملعع كل ال كبي بس نن  بع بن  دلو كض بي بن  كذي مل من ا كإ كه  مل كل ال كبي بس نن  بع

كب )) بسا كح نل بم ا نو بي هسوا  بن بما  كب لد  كدي  أخذسنا فوائدها .بش
بمعاقال الله تعالى :   هه بن ني بب بمععا  بو  بض  نر ل

ب بو ا بء  بما مسع بنا ال نق بل بخ بما  بو   ))
كر )). منا بن ال كم هروا  بف بك بن  كذي مل كل لل  ني بو بف هروا  بف بك بن  كذي مل دن ا بظ بك  كل بذ رل  كط ببا
من فوائد هذه الية إثبات خلق السماء و الرض و أسنها حادثة بعد العدم
اا. فالسماوات ليسططت أزليططة اا أبد اا أبدي وليس في الكون شيء يكون أزلي
بل هي مبتدئة و سططوف تفنططى و كططذلك كططل شططيء سططوف يفنططى إل مطا
استثنى الله عز و جل و خلقه للبقاء مثل الرواح فإسنها خلقططت للبقططاء و
كذلك ما في الجنة من النعيم و الولدان و الحور و مططا أشططبهها فمططا دل
دق أبططدي و لكططن كططل شططيء ل الكتاب والسنة على بقائه و أبديته فهو بططا

اا أي ليس له أول إل الله عز و جل . يمكن أن يكون أزلي
(( و ماو من فوائد الية الكريمة : أن الططذي خلقهططا هططو اللططه لقططوله : 

هقععوا و هططذا كقططوله تعططالى : خلقنععا السععماء والرض )) بل بخ نم  بأ  ))
بض )) نر ل

ب بوا كت  بوا بم مس  يتحداهم هططل هططم الططذين خلقططوا السططماوات وال
الرض .

و من فوائدها : أن الله تعالى خلقها لحكمططة عظيمططة ليططس فيهططا سططفه
رل ))لقوله :  ال يستلزم أسنططه خلقططت لحكمططة(( باط  فإن سنفي خلقها باط

عظيمة بالغة و هو كذلك و هذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز و جططل
اا بططل كططل مططا اا عبثطط اا و لططم يشططرع شططيئ اا عبث فإن الله تعالى لم يخلق شيئ
اا ل اا سنعرفهططا و أحياسنطط خلقه و شططرعه و دبططره فهططو لحكمططة عظيمططة أحياسنطط



سنعرفها .
بوو من فوائد الية الكريمة : إثبات الحكمة في أفعال اللططه لقططوله :   ))

رل )) كط ببععا بمععا  هه بن ني بب بما  بو  بض  نر ل
ب بو ا بء  بما مس بنا ال نق بل بخ  إذا لططو اسنتفططتبما 

ال . الحكمة لمكن أن تخلق السماء و الرض باط
دد أن اللططه خلططق السططماء و و من فوائد الية الكريمططة : أسنططه ل يظططن أحطط

ال إل الكافر لقوله :   .(( ذلك ظن الذين كفروا ))الرض باط
و من فوائدها : أن من ظن ذلك فهو كافر و الفرق بين الفائططدتين : أن
اا اا على هذا الظططن فيكططون الكفططر سططبب الفائدة الولى يكون الكفر سابق
لهذا الظن . و أما الفائدة الثاسنية فهي أن هذا الظن سططابق علططى الكفططر
اا ل يظططن اا للكفر. واضح يا هدايططة اللططه ، طيططب إذ فيكون هذا الظن سبب
ال إل كفططار. إذا ظططن أحططد أن أحد أن الله خلق السماوات و الرض بططاط

اا . ال صار كافر الله خلق ذلك باط
(( فويععلو من فوائد الية الكريمة : إثبات الوعيد للكفار فططي قططوله : 

االلععذين كفععروا مععن النععار ))  و أسنهططم سططيدخلون النططار و هططم أيضطط
اا كما ذكر الله ذلك في ثل ث آيات من كتططاب اللططه فططي مخلدون فيها أبد

نمسورة النساء في قوله تعالى :  بلعع همععوا  بل بظ بو  هروا  بفعع بك بن  كذي مل من ا كإ  ))
بم منعع به بج بق  كريعع بط مال  كإ رقا *  كري بط نم  هه بي كد نه بي كل بو ال  نم  هه بل بر  كف نغ بي كل هه  مل كن ال هك بي

ردا )) ببعع بأ بهععا  كفي بن  كدي كلعع بن و فططي سططورة الحططزاب بخا بععع بل به  ملعع من ال كإ  ))
ردا )) بب بأ بها  كفي بن  كدي كل بخا ررا *  كعي بس نم  هه بل مد  بع بأ بو  بن  كري كف بكا نل  و في سورةا

بنالجن  كدي كلعع بخا بم  منعع به بج بر  بنععا هه  بل من  كإ بف هه  بل هسو بر بو  به  مل كص ال نع بي نن  بم بو   ))
ردا )). بب بأ بها   و بعد هذه اليات الثل ث ل ينبغي أن يلحقنططا الشططك فططيكفي

أبدية النار و إن قاله من قاله من الناس لن هذا كلم الله و هو خبر. و
الخبر ل يمكن أن يكذب و ل يمكن أن يلحقططه سنسططخ ، الخططبر فططي كتططاب
الله ل يمكن أن يكذب و ل يمكن أن يحلقه النسخ. فل عبرة بقططول مططن
قال : إن النار ل تؤبد بططل قططوله مططردود باطططل ، مططردود بدللططة القططرآن

الصريحة .
و من فوائد اليات كلها : أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله 

الحات كالمفسطد عز و جل أسنه ل يمكن أن يجعطل المطؤمن العامطل للص
في الرض لن ذلك ينافي الحكمة منافاة بالغططة ل يسططتوي المؤمنططون و

هلالكفططار كمططا ل يسططتوي العمططى و البصططير قططال اللططه تعططالى :  بث بم  ))
نل بهعع كع  كمي مسعع بو ال كر  كصععي بب نل بو ا بم  بصعع بل بو ا بمى  نع بل بكععا كن  نيعع بق كري بف نل ا

رل )) بث بم كن  بيا كو بت نس ].24[هود:بي



(( أم نجعععل الععذين آمنععوا و عملععواو مططن فوائططد اليططة الكريمططة 
 : أن اليمان و العمل الصالح سبب لصلح الرض و هططذاالصالحات ))

هنععوايؤيده آيات كثيرة مثل قوله تعالى :  بم بر ى آ هقعع نل بل ا نه بأ من  بأ نو  بل بو   ))
نن ككعع بل بو  كض  نر ل

ب بو ا كء  بما مسعع بن ال كمعع نت  بكععا بر بب نم  كهعع ني بل بع بنا  نح بت بف بل نوا  بق مت بو ا
بن )) هبو كس نك بي هنوا  بكا بما  كب نم  هه بنا نذ بخ بأ بف هبوا  مذ .بك

اا : أن المعاصي سبب للفساد فططي الرض لسنططه قابططل و من فوائدها أيض
برهططذا باليمططان و العمططل الصططالح و يشططهد لهططذا قططوله تعططالى :  به بظ  ))

كس )) منا كدي ال ني بأ نت  بب بس بك بما  كب كر  نح بب نل بو ا بر  بب نل كفي ا هد  بسا بف نل  فكل فسادا
يحد ث في الرض من جدب و فقر و مططرض و فسططاد ثمططار و غيططر ذلططك

 .(( بما كسبت أيدي الناس ))فإسنه بسبب المعاصي 
اا : أن الله ل يمكططن أن يجعططل المتقيططن كالفجططار فططي و من فوائدها أيض

(( أممآلهم فالمتقي في جنطات النعيططم و الفجططار فططي عططذاب الجحيططم 
 يعني ل يمكن أن سنجعل المتقي كالفاجرنجعل المتقين كالفجار ))

في مآله لن المتقي مآله الجنة و الفاجر مآله النار .
(( أم نجعلثم سنبدأ بشرح المؤلف قال : سنططزل يعنططي قططوله تعططالى :  

" لما قال : كفععار إلى آخره الذين آمنوا و عملوا الصالحات ))
 و هططذامكة للمؤمنين إنا نعطى في الخرة مثل ما تعطععون "

اا فهو كقططول اا. لكن إن كان صحيح اا و قد ل يكون صحيح قد يكون صحيح
رة ))اليهود  بد هدو نععع بم رمععا  ميا بأ مال  كإ هر  منا بنا ال مس بم بت نن  بل ] فكططل80[البقططرة:(( 

أحد يدعي أسنه على الحق كل أحد يدعي أن الثواب له و أن الخرة له و
" (( أم ))لكن الشأن كل الشأن لمن شهد الله له في ذلك يقول : و 

بن يعني قوله : (( أم )) بمعنى همزة النكار " كذي ملعع هل ا بع نج بن نم  بأ  ))
هل بععع نج بن نم  بأ كض  نر ل

ب كفععي ا بن  كدي كسعع نف هم نل بكا كت  بحا كل مصا هلوا ال كم بع بو  هنوا  بم آ
كر )) مجا هف نل بكا بن  كقي مت هم نل  بمعنى همطزة السنكطار لكطن يقطدر قبلهطا بطل لنا

 هذه تفيد الضراب .(( أم ))
لك ))ثم قال تعالى :  بر ببععا هم بك  ني بل كإ هه  بنا نل بز بأن لب  بتا كك " قططال المؤلططف : (( 

 أي هذا كتاب و المشار إليه القططرآن الكريططم وخبر لمبتدأ محذوف "
 بمعنى مكتوب و وصف القرآن بأسنه كتاب لعدة أوجه : (( كتاب ))

ال : أسنه مكتوب فططي اللططوح المحفططوظ كمططا قططال تعططالى :  (( بل هوأو
 .قرآن مجيد * في لوح محفوظ ))

اا : أسنه مكتوب في الصحف الططتي بأيططدي الملئكططة كمطا قطال تعطالى : ثاسني
(( كل إنها تذكرة * فمن شاء ذكععره * فععي صععحف مكرمععة *



 .مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة ))
دع أسنططه اا : أسنه يكتب في المصاحف كما هو معروف ، و ربما يدعي مد ثالث
بمعنى مفروض فعال بمعنى مفروض أي مفروض علططى المططة اليمططان

به و العمل به فيكون هذا معنى رابع لكلمة مكتوب .
 أسنططزل اللططه إلططى محمططد صططلى اللططه عليططه(( أنزلناه إليك ))و قوله : 

وسلم و إسنزاله إلى محمد من الله يدل على أسنططه كلم اللططه ، وجططه ذلططك
أن هذا الكتاب كلم و الكلم لبد له من متكلم فإذا كان اللططه هططو الططذي
أسنزله لزم أن يكون هو المتكلم به فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلم

اا يططأتي التعططبير بططط(( أنزلنععاه إليععك ))اللططه ، و فططي قططوله :   و أحياسنطط
 و الجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية أي أن غاية هذا(( أنزلناه عليك ))

السنزال إلى محمد صلى الله عليه و سلم و على تفيد السططتعلء و ذلططك
لن هذا القرآن جاء من عل أي من فوق من الله عز و جل ثططم إن فططي
على إفادة التحمل للشيء أسنزله عليك يعني لتتحمله و تقوم به فالفرق

اا من وجهين :  إذ
الططوجه الول : أن إلططى تفيططد الغايططة أي أن غايططة السنططزال إلططى محمططد ل

يتعداه إلى غيره و ل سنبي بعده .
و الثاسني : أما على فتفيد الستعلء أي أسنه سنزل إلى الرسول صططلى اللططه
اا التحمل لسنه سنزل عليططه كططأسنه فططوقه و عليه و سلم من فوق و تفيد أيض

مناالشيء الذي فوقك ل بد أن تتحملططه و يؤيططد هططذا قططوله تعططالى :  كإ  ))
رل )). كقي بث رال  نو بق بك  ني بل بع كقي  نل هن بك و قوله : بس نيعع بل بع بنععا  نل مز بن هن  نحعع بن منا  كإ  ))

بك )) بب بر كم  نك هح كل نر  كب نص بفا رل *  كزي نن بت بن  نرآ هق نل  ممططا يططدل علططى ثقلططه و هططوا
كذلك.

 صططفة لططط(( مبععارك )) (( أنزلنععاه إليععك مبععارك ))قططال :   
اا الجملططة صططفة لططط (( أنزلناه )) و (( كتاب ))  هططذا(( كتاب )) أيض

 خبر لمبتططدأ محططذوف و يجططوز(( كتاب ))بناء على إعراب المؤلف أن 
 خبره و جملة أسنزلناه صفة(( مبارك )) مبتدأ و (( كتاب ))أن يكون 

 و سطططوغ البتطططداء بطططه و هطططو سنكطططرة وصطططفه لجملطططة(( كتععاب ))لطططط 
 بماذا ؟ بركة القرآن من عدة أوجه : (( مبارك ))(( أنزلناه ))

اا منططه فلططه الوجه الول : في الثواب الحاصل بتلوته فإن من قططرأ حرفطط
بكل حرف عشر حسنات و هذه بركة عظيمة.

اا أم  اا : مبارك من حيث الثر المترتب على تلوته سواء كان عامطط و ثاسني
اا. فالخا ص ما يحصل للسنسان بتلوة القططرآن مططن إشططراح الصططدر و خاص



سنور القلب و طمأسنينته كما هو مجططرب لمططن قططرأ القططرآن بتططدبر ، و أمططا
العام فإن الله تعالى فتح بهططذا القططرآن مشططارق الرض و مغاربهططا فططإن
المسلمين لما كاسنوا متمسكين بهذا الكتاب سادوا العالم كلططه و ل شططك

أن هذا من البركة بهذا القرآن .
اا : ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة و حفظ اللغة الصططيلة  ثالث

للقوم الذين سنزل بلغتهم. فإن من المعلوم أن الناس إذا كاسنوا على لغطة
واحططدة صططاروا إلططى الجتمططاع أقططرب و إذا تفرقططت لغططاتهم صططاروا إلططى
التفرق أقرب لن إذا اتفقت لغتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم و
أن يعرف بعضهم ما عند بعططض و إذا اختلفططت اللغططات لططم تحصطل هططذه
الفائدة فهذا من بركة القرآن الكريم ، و له أوجه أخرى ربما ل سنستطيع

أن سنستوعبها في هذا المكان لكنها ظاهرة من تأملها .
كه ))و قوله :   كت بيا هروا آ مب مد بي كل  يعنططي(( أنزلنعاه )) هططذه متعلقططة بططط (( 

اا بعططد أسنزلناه ليدبروا آياته و التدبر معناه تكرار اللفظ علططى القلططب دبططر
دبر حتى يتضح المعنى يعني هو عبارة عن التأمل في معططاسني القططرآن و

((ترديد هذا التأمل حتى يتضح ما فيه من المعنى ، و أصل هذه الكلمة 
 أصلها ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال ليتططدبروا إذا أدغمنططاليدبروا ))

ال فصارت   و قططوله :(( ليدبروا آيععاته ))التاء في الدال جعلنا التاء دا
 جمع آية و الية هي ما تنتهي بفاصلة و من حفظ الله لهططذا(( آياته ))

القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنططا
هذا. و اليات هي العلمات ، علمات على أي شيء ؟ علمات على أن
ن اللفطظ و المعنطى و هذا القرآن من عند الله عز و جطل بمطا تحطويه م
لهذا كاسنت الية الواحدة معجزة للبشر بل معجزة للخلق كلهم لسنها آيططة

 هططذه" لينظروا فععي معانيهععا فيؤمنععوا "من آيططات اللططه فقططال : 
حكمة من حكم إسنططزال القططرآن أن يتططدبر السنسططان فططي اليططات ، الثاسنيططة

بر ))قال :  مك بذ بت بي كل بو  كب )) يتعظ ((  ببعا نل بل هلععوا ا نو هأ  أصططحاب العقططول.(( 
هذه الفائدة الثاسنية لكن جعل التذكر بعد التططدبر لسنططه ل يمكططن أن يتعططظ
ال ثططم تططذكر السنسان بالشيء إل إذا عرف المعنى الذي يتضمنه فتدبر أو

اا ، ثاسني
ال : أن يقرأ السنسان القرآن .   فأو

المرحلة الثاسنية : أن يتدبره لفهم معاسنية . 
المرحلة الثالثة : أن يتعظ به ، و التعاظ بالقرآن هططو التططأثر بططه ، التططأثر
في القلب و التأثر في الجوارح فالتأثر بالقلب إخل ص العبد لله و إسنابته



إليه و توكله عليه و ما أشبه ذلك من أعمال القلوب. و بالجوارح القيام
بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة و الصلة و الزكاة و الصوم
اا الفائدة من إسنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين و غير ذلك. إذ

(( أولععوا )) (( و ليتذكر أولوا اللبععاب ))هما : التدبر و التعاظ . 
بمعنى أصحاب و هي ملحقة بجمع المذكر السالم لسنه ليططس لهططا مفططرد
من لفظها بل لها مفرد من معناها ، إذا قلنططا : معناهططا أصططحاب صططارت
مفردها من المعنى صاحب فأولوا جمع صاحب باعتبططار المعنططى و لهططذا
سنقول : إسنها ملحقة بجمع المذكر السالم لسنه ل مفرد لها و جمع المططذكر
اا السالم هو ما سلم فيه بناء المفرد فإذا لم يكن لها مفرد لم يكن جمع

فيلحق به.
 يعنططي أصططحاب العقططول لن صططاحب(( أولوا اللبععاب ))و قططوله :  

العقل هو الذي يتعططظ أمططا مططن ل عقططل لططه فططإن ل ينتفططع بططذلك. طيططب
العقول هي عقول الرشد و ليسططت عقططول الدراك لن العقططل عقلن :
عقل إدراك و عقل رشططد فعقططل الدراك هططو مطا يتعلططق بططه التكليططف, و
ال لهططم عقططول لكططن عقل الرشد ما يكون بحسن التصرف ، فالكفططار مث
عقول إيش ؟ عقول إدراك لن هذا هو الذي يتعلق به التكليف. و ليططس
لهم عقول يعني ليس عقول رشد لسنهم لم يحسنوا التصرف و كل مططن
ل يحسن التصرف فإسنه يصططح أن ينفططى عنططه العقططل قططال اللططه تعططالى :
بن هلععو نت بت نم  هتعع نن بأ بو  نم  هك بسعع هف بأن بن  نو بسعع بتن بو  بر  كب نل كبععا بس  منععا بن ال هرو هم نأ بت بأ  ))

بن )) هلععو كق نع بت بفل  بأ بب  بتا كك نل ]. و سنحططن فيمططا بيننططا إذا وجططدسنا44[البقططرة:ا
ال من حيططث اا يسيء التصرف قلنا : هذا غير عاقل. و إن كان عاق شخص
ال من حيث التصططرف. و العقططل الططذي يمططدح هططو الدراك لكنه ليس عاق
عقل الرشد أمططا عقططل الدراك فهططذا يحصططل لكططل أحططد حططتى للكفططار و

 جمع لب و لب كل شيء المقصود منه ،(( ألباب ))الفجار. و قوله : 
ال لبها مططا كططان بططداخلها المططخ هذا لب الشيء و المقصود منه فالحبة مث
الذي بداخلها هو اللب و ما فوقه فهو قشور ، البيضة الذي فططي داخلهططا

هو اللب و ما فوقه قشور .
بن ))قال :   بما ني بل هس بد  هو بدا كل بنا  نب به بو بو   أعطينا. و وصف(( و هبنا )) (( 

الله ذلك بأسنه هبة لسنه محض فضل منه ل يحتاج منا إلى شيء قال الله
هبتعالى :  بهعع بي هء  بشععا بي بمععا  هق  هلعع نخ بي كض  نر ل

ب بو ا كت  بوا بم مسعع هك ال نل هم كه  مل كل  ))
رنا برا نك هذ نم  هه هج بو بز هي نو  بأ بر *  هكو دذ هء ال بشا بي نن  بم كل هب  به بي بو  رثا  بنا كإ هء  بشا بي نن  بم كل

رثا )). بنا كإ اا بو  اا(( و هبنا لداود )) إذ ال منا و تبرئ  يعني أعطيناه هبة فض



 لم ينون بماذا ؟ ممنوع مططن الصططرف(( سليمان ))بل قيمة و قوله : 
للعلمية و زيادة اللف و النون ، ل سططليمان مططا هططو أعجمططي ، السططلمة

 ممنوع من الصرف للعلمية .....(( داود ))موجودة في اللغة العربية. 
 مططن أيططن عططرف المؤلططف أسنططه" سليمان ابنععه "كذا قال المؤلف :  

بن ))ابنه ؟ أل يجوز أن يكون المراد  بما ني بل هسعع بد  هو بدا كل بنا  نب به بو بو   يعنططي(( 
خادمه ؟ فطالجواب ل لن اللطه سطبحاسنه وتعطالى سطمى الولد هبططة فططي

هبقوله :  بهعع بي هء  بشععا بي بمععا  هق  هلعع نخ بي كض  نر ل
ب بو ا كت  بوا بم مسعع هك ال نلعع هم كه  مل كل  ))

نم )) ههعع هج بو بز هي نو  بأ بر *  هكو دذ هء العع بشععا بي نن  بمعع كل هب  بهعع بي بو  رثععا  بنا كإ هء  بشا بي نن  بم كل
رمععا )).يعني يصططنفهم  كقي بع هء  بشععا بي نن  بمعع هل  بععع نج بي بو  رثععا  بنا كإ بو  رنا  برا نك هذ  ))

هد ))قال :  نب بع نل بم ا نع كن  أي سططليمان و الجملططة إسنشططاء للمططدح و الثنططاء(( 
يعني أسنه يؤتى بها للمدح و الثناء و على سنقيضها بئس فإسنها كلمة لسنشاء

 المعروف أن سنعم و بئططس تحتططاج إلططى(( نعم العبد ))الذم. و قوله : 
فاعل و مخصو ص بالمدح في سنعم و الذم في بئس .


